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Hoe het moet met de klok om van zomer- naar 
wintertijd te komen en andersom, dat vergeet ik. Ik 
vergeet het omdat ik het uurverschil niet snap 
(wanneer lopen we uit de tijd?) en omdat ik er tegen 
ben. Het enige leuke aan meedoen is het 
ezelsbruggetje. Spring forward, fall back. Zodra ik aan 
het puzzelen ben -vroeger licht, later licht?- schiet het 
me te binnen en brengt het me naar de oplossing. In de 
lente de wijzers een uur vooruit, in de herfst een uur 
terug. 

Het bruggetje komt op nóg een plek in mijn herinnering 
uit. Het is een 4 mei. Ik ben twee minuten stil bij de 
kleine zwart-wit tv. M'n lippen al gestift, jas al aan, we 
gaan zo weg. Waarschijnlijk was er in die tijd iemand 
jarig op 4 mei. Direct na het Wilhelmus verlaten we het 
huis, stil en een beetje plechtig. We herdenken 
verhalen, half verzwegen familiegeschiedenis en lange 
twee minuten uit onze eigen jeugd. Ik spring achterop. 
We rijden langs de Zaan, weinig verkeer, veel vlaggen 
halfstok, het is eind jaren tachtig in Wormerveer. Als we 
de hoek omslaan richting het grote kruispunt, beginnen 
de kerkklokken te luiden. Traag en mysterieus. De 
auto's stoppen. Bij de derde slag vermoeden we dat ze 
acht uur zullen slaan. Om wat voor reden dan ook te 
laat. Vier, vijf slagen. Een kale man zoekt een plek met 
een etalage in de rug, hij trapt z'n peuk uit, kijkt ons 
na. Zie je wel. Zes slagen, zeven. Het hele kruispunt is 
leeg. Acht. In de stilte tikt een verre val tegen een 
mast. Niemand beweegt, behalve wij op de fiets.

We rijden het openliggende kruispunt op, langzaam, 
met een bochtje naar links. We hebben nergens toe 
besloten, het is een misverstand. Maar niemand weet 
het en ons lukt het niet om te schakelen naar een 
tweede acht uur. Van rondom worden we bekeken, vast 
alsof we nergens respect voor hebben. Het doet me aan 
oorlog denken. Ik voel me raar, misselijk. En er is nog 
iets, ik zak. Ik zak? Ik beweeg achteruit, van de fiets 
weg, ik ga vallen. Ik plof op straat. Midden in de stilte, 
midden op het kruispunt is de bagagedrager 
afgebroken en over het achterwiel gekanteld, mij 
begeleidend naar de grond. Zo, zitten. Elke acht uur op 
4 mei. 

Deze val schiet me te binnen op de overgangsdagen 
naar zomertijd en wintertijd. Het komt door fall back, 
dat is de brug. Tijdens de jaarlijkse twee minuten denk 
ik hier nooit aan. Die worden gevuld uit een ouder 
archief. 

BRUG
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VLOEKEN

We waren gewoon in Artis: mijn zus, haar dochter en ik 
met mijn jongste. We moesten schuilen bij De Twee 
Cheeta's. Mijn nichtje is een engeltje: vier jaar, 
pijpenkrullen, lichtgewicht. Ze zegt dat Artis de Marsis 
een cycloop is. Er is inderdaad niets nieuws onder de 
zon. 

Mijn zus vindt van de week in de schooltas van haar 
dochter een vakantieboekje van de Bond tegen het 
vloeken. Mijn zus wist nergens van. Mijn nichtje vertelt 
haar dat ze les heeft gehad van twee juffen van de 
Bond tegen het vloeken. Dat je geen lelijke dingen mag 
zeggen. Maar mijn nichtje stak haar vinger op, doet 
mijn zus voor in De Twee Cheeta's. Ze heeft de juffen 
uitgelegd: “Ik mag van mijn papa en mama wél poep 
en plas zeggen, want ik ben in mijn poep-en-plas 
glazen.” Ze bedoelt: poep- en plasfase. We zijn 
bevoorrecht. We maken ons gezellig druk over deze 
geldverspilling, bemoeizucht, opvoedkundige prut. 
What's next bij de kleuters? Aidsvoorlichting? Mijn 
dochter vraagt: “Gaat het over fuck?” Het klinkt als fak, 
met pretogen. Zo erg is vloeken in Zuid, onder onze 
hoede. En mijn zus heeft vrijdagavond ook VILLA DES 
ROSES gelezen, dus we stappen luchtig over op de vraag 
of de aap wel verbrand had moeten worden. Het lijkt of 
we niets te vrezen hebben, niemand hoort hoe wij 
schrikken van slechte lessen. 
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DUIF

Ik ben vijfentwintig. Aan het eind van de Overtoom sla 
ik rechtsaf. Brug op, tegenwind, tegenzin. Je hoeft niet 
ver van huis te gaan, in zulk druilerig weer, maar ik 
moet alles weer zo nodig meemaken. M'n brillenglazen 
beslaan, straks zie ik niks meer. Ik let goed op. Een 
paar meter verder wappert een lege vuilniszak. Hij 
raakt niet van z'n plek af, hij moet toevallig tussen de 
twee brugdelen verzeild zijn geraakt. Ik trap de zak 
tegemoet, hij danst in de wind. Grijze Vlam. 

Het is geen zak. Dichtbij zie ik het levende, het 
gefladder en het trekken. Vleugels. Het is een duif. Een 
flinke straat verder dringt het tot me door: er zit een 
duif met z'n kop tussen de brug. Ik draai om, 
tegenligger op een leeg fietspad. Wat ik ga doen is 
onduidelijk, maar zodra ik de duif weer in het oog heb, 
begint de brugbel te rinkelen. De slagbomen zakken. 
Het is een moment. De vleugels schuiven nu 
uitgewaaierd over het zwarte wegdek. Het lijfje ligt op 
haar zij, de kop zit tussen de brug geplet. Ik zie niks 
van bloed, maar als de brug straks open is … Ik heb 
nog nooit een dier uit zijn lijden verlost. Misschien moet 
je dat per se kunnen, is dit het moment van inwijding. 

Ik zet mijn fiets op de standaard, dan kan ik in actie 
komen zodra de slagbomen weer open gaan. Het 
duivenrugje ligt naar mij toegekeerd, op het vaste deel 
van de brug. Het andere deel van de brug schuift 
omhoog. Ik huiver. De vleugels liggen doodstil. 't Is 
vast al gebeurd. Mijn bereidheid om dit aan te gaan, is 
genoeg geweest. Dat is toch vaak zo, waarom niet in 
mijn verhaal? Ik neem me voor het beest straks met 
m'n voet de weg af te schuiven, het water in. 

Maar als de kier tussen de twee brugdelen nauwelijks 
groter is dan een mensenhoofd, trekken de vleugels 
plotseling samen en geven een wilde slag op het 
wegdek. M'n handen tintelen van schrik. De duif rolt 
om, met een scheve kop. Ze klapwiekt en duikt van de 
brug. Een duikvlucht. Ze vliegt! Ze zeilt laag over het 
water weg.

Ik blijf stomverbaasd achter. En ook verheugd, verfrist. 
Ik keer mijn fiets weer om. Nog voor de bocht naar het 
Surinamerplein lach ik hardop. Ik ben gefopt door de 
veerkracht van de duif. Je kunt met je kop nog zo raar 
klem zitten, de kans bestaat dat je even later gewoon 
weer vrij beweegt. Alles is mogelijk.  
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ANKER

Op de camping wandelt een gepensioneerd echtpaar 
met hun gehandicapte dochter. Ze zijn er altijd, de 
dochter in een rolstoel, de ouders erachter, gebruind en 
vredig. Vader duwt. Moeder begeleidt. Ik weet waar ze 
staan, ik weet ook dat de dochter al een paar jaar dood 
is. Maar omdat haar ouders altijd voor haar zorgden, is 
zij ook altijd net overleden en ben ik altijd verrast hen 
alleen te zien. O ja, ja dat was ook zo. Altijd verandert 
van betekenis, ondanks onze ankers. 

De ouders zijn tanig, gelooid. Vandaag kom ik ze tegen 
op het grote pad. De vader duwt een steekwagentje 
met iets zwaars erop, misschien een koelbox of 
(onwaarschijnlijk) een brandkast. Ik kan de last niet 
thuisbrengen, want ik kijk er niet goed naar. Ik kijk 
naar het echtpaar, hun glimlach, hun vertrouwde pas en 
de verdwenen dochter.  
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KLANK

“Niemand verblikte een roer,” zegt B. Ze stopt met haar 
verhaal, fronst, hier klopt iets niet. 

Ik denk aan Noam Chomsky. Versprekingen leggen 
bloot hoe de hersens grammatica bedrijven. De zin 
krijgt eerst vorm, werkwoord en zelfstandig naamwoord 
worden ingeprikt, de verbuiging gemaakt. Dan volgt de 
klank, betekenisloos. De verbuiging is stabiel, de 
grammatica bestaat van binnenuit. 

De hersens doen niet: Niemand blozen een vin. 
Nooit: Zonder verroerde of blikken. 
Wel: Niemand verbloosde een blik. 
Maar het allermooist is B's Niemand verblikte een roer. 
Poëzie. Het waaien van de grammatica langs de volle 
schappen van de taal. Ze pikt wat op, ze maakt er haar 
morfemen van, zand en bladeren vliegen voorbij.   
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BINNENDOOR

Ik had net mijn rijbewijs. Ik was al 30 jaar en nu reed 
ik op een snikhete middag op de ringweg rond 
Amsterdam de file in. M'n eerste file. Stapvoets ging 
het verder en dat beloofde nog kilometers te duren. Ik 
had een lange kantoordag achter de rug. Mijn geduld 
was snel op, ik zocht een uitweg. Via de eerste afrit kon 
ik Amsterdam-Zuid binnenrijden. Maar ik moest naar 
West. Met het zweet op m'n voorhoofd probeerde ik me 
voor te stellen hoe ik binnendoor van Zuid naar West 
zou kunnen rijden. Ik kon me de straten en hun 
onderlinge verband niet voor de geest halen, al mijn 
aandacht werd in beslag genomen door het rijden zelf. 
Toch nam ik de afslag, een bomvolle uitvoegstrook, 
gewaagde actie. Zo reed ik Amsterdam-Zuid binnen 
met het gevoel een doolhof te betreden, waar ik best 
groot genoeg voor was. 

Op de afrit ging het ook stapvoets. Meer mensen 
hadden de ringweg verlaten. We schoven een brug 
over, een straat in. De Rijnstraat. De lange, lange 
Rijnstraat. Bekend terrein. Ik reed langs de 
vissportwinkel rechts, de melkboer links. In deze buurt, 
de Rivierenbuurt, heb ik gewoond tot ik tien jaar was. 
Een paar stoplichten voor me uit zag ik al de kerk die 
op onze straathoek stond. Halverwege de vijfde klas 
zijn we verhuisd. Ik kan me niets herinneren van een 
afscheid en ik ben nooit meer teruggegaan. Ik besloot 
dat de file niet voor niets was geweest en dat ik m'n 
oude straat in zou rijden, om een kijkje te nemen bij 
mijn geboortehuis. 

Ik parkeerde de auto aan de kant van de speeltuin. Plek 
zat. Het was rustig in de straat, er was niets veranderd. 
De tramremise aan het eind, naast me het clubhuis van 
de speeltuin met het perk erlangs. Alleen de kleuren 
leken helderder. Groener gras. Glinsterende tramrails, 
diep rode bakstenen, roomwitte kozijnen. Het prachtige 
ritme van ramen, ramen, ramen. Paars glas in lood in 
de erkers van de trappenhuizen, drie hoog. Gevlamde, 
houten voordeuren, met deurknoppen van koper en 
midden in elke deur een hoge blokkentoren van 
venstertjes. Dáár, huisnummer 24. Ik wachtte in de 
auto op wat ik zou doen. Getuige van mijn eigen 
terugkeer. 

We woonden daar op de eerste verdieping. Ik zocht 
naar onze ramen en stapte uit. In m'n zakenkleren, uit 
m'n gloednieuwe auto, zonnebril op. De straat was 
smal. De ramen van de woonkamer klein, het raampje 
van de keuken ernaast niet groter dan een fotoalbum.  
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Ik stak over en liep naar onze voordeur. Ik kan me niet 
herinneren hoe ik daar als tienjarige heb gestaan. Wel 
dat ik nog jonger was, net groot genoeg om zelf bij de 
deurknop te komen, met m'n linkerhand. Met m'n 
rechterhand hield ik het stuur van m'n fiets vast. Het 
moet een loopfietsje zijn geweest, misschien een 
driewieler. Ik las de naamplaatjes naast de deur. De 
naam op onze plek kende ik. Het was de achternaam 
van mijn beste vriendin op de lagere school. Voorletter 
M. Monique. Hoe kon dat? Monique was mijn beste 
vriendin tot ik verhuisde en we elkaar niet meer zagen. 
Zij woonde aan de andere kant van de speeltuin. We 
hadden dezelfde barbie, Havoc. Haar Havoc had een 
paard en die van mij een motor. Was ze hier terecht 
gekomen, juist in mijn huis? Ik belde aan. Niemand 
thuis. Of toch geluid in de gang? Toen maakte ik een 
vreemde beweging: ik knielde en keek door het 
venstertje naast de deurknop naar binnen. Ik knielde 
terug in de tijd. 

Dit gebeurde er: ik werd luid geroepen. “Diana!” Een 
mannenstem. Een zware mannenstem. Diana? Ik 
veerde op, keek om me heen, niemand. “Jij moet Diana 
zijn,” zei dezelfde stem. Een swingend accent. Een paar 
meter verderop zat een donkere man in een auto. Hij 
leunde uit het raampje. Dreadlocks, grote zonnebril, 
brede glimlach. Hij deed z'n zonnebril af -oeps, wat een 
rode ogen- en stak z'n hand uit. Ik kende hem zeker 
nergens van. We schudden handen. Vriendelijk. Groot. 
“Ik weet niet wie je bent,” zei ik. Maar hij wist wie ik 
was. “Jij bent toch de vriendin van Monique?” Hij was 
de vriend van Monique. Nee, ze was er niet. Maar ze 
had over me verteld, over vroeger dan. Dus dat moest 
ik wel zijn, sprak hij blij. 
“Vroeger? Dat is twintig jaar geleden. Hoe herken je me 
dan?” Hij had geen idee. Hij lachte. We kwamen niet 
verder, het ging om m'n naam. Ik bedankte hem dat hij 
me geroepen had. Veel meer had ik ook niet kunnen 
bevatten, op dat moment, ik kon in het toeval alleen 
nog maar pootjebaden. 

Ik ben terug overgestoken, m'n auto ingestapt en door 
de stad naar huis gereden. Ik bedacht: het is een 
gewoon verhaal, zij vertelt haar vriend dat haar 
vriendinnetje daar woonde, hij heeft een goed 
geheugen en op een dag ziet hij een vrouw knielen voor 
de deur. Voila. Maar ik noteerde: op de weg binnendoor 
wordt luid je naam geroepen. Door de stem van Wie-
Dan-Ook. Iedereen doet mee.
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ÉÉN LEZER

In een boekje over Willem Elsschot lees ik “de feiten 
zijn er niet voor ons gemak”. Een gouden zin. 
Schrander. Beslist en met flair uitgesproken, opent zo'n 
opmerking de deur naar frisse moed. De zin zet me er 
meteen toe aan een stukje te schrijven. Het gaat over 
de manier waarop de schrijver van het boekje, Garmt 
Stuiveling, het oeuvre van Elsschot op tafel legt en over 
de zin die ik vaak wil gebruiken: de feiten zijn er niet 
voor ons gemak. 

Ik schrijf het stukje voor één lezer. Een schrijver. Die 
leest het en schrijft mij terug. Zo simpel is het, dit is 
mijn toegang tot het feest. Ik lees: Stuiveling was ooit 
zijn leraar, een gladjanus (of iets dergelijks), die van 
literatuur een cosmeticawinkel maakt. Ik ben verrast, 
één lezer en er is al een nauw verband. Verder raadt hij 
mij aan andere schrijvers over Elsschot te lezen, nee: 
hij zegt welke andere schrijvers hij liever over Elsschot 
leest. Voorlopig beperk ik me weer tot Elsschot zelf. 't 
Wordt al snel complex. 



11DIANA BRAAT 2011

HERSENS

Aan de binnenkant van de kastdeur hangt een poster 
van de naakte hersens. Kronkels, een nogal groot hoofd 
voor in een huiskamer. “Waarom heb je dat 
opgehangen?”, vraag ik mijn vriendin. “Dit zijn wij,” 
zegt ze. Onze hersens fascineren haar, maar aan het 
woord 'breinleren' heeft ze een hekel. Al het leren is 
breinleren, vindt ze. Breinleren promoten is een 
marketingtruc, even gemeen als het geval 
'trostomaten'. Alle tomaten groeien aan een tros. Ik 
vind het een vondst. Volgende keer trakteer ik op 
trostomaten bij een brain based training. 

Ik heb mijn hersens eens op een beeldscherm gezien, 
in snelle plakjes. Het goede nieuws was: niets 
bijzonders, geen haard van het één of ander. De 
neuroloog constateerde wel een enigszins vergroot 
slaapcentrum. Hij besprak het hardop met zichzelf, 
alsof er een dictafoon verstopt was. Hij pakte een 
grafiek erbij met mijn naam erboven. Hij las een acuut 
starten en stoppen van alfa-activiteit bij een serie 
opdrachten die ik eerder had moeten uitvoeren met 
mijn hoofd vol plakkers. We hadden een naar contact. 
Daarom durfde ik hem niet te vragen of de vorm en het 
gedrag van mijn hersens het resultaat konden zijn van 
oefening. Hij besloot met een frons op zijn voorhoofd 
dat het waarschijnlijk niets te betekenen had. Ik zweeg 
en wachtte op vrijspraak, maar het dossier ging verder 
open. Hij hervatte zijn speurtocht naar een aandoening 
binnen zijn vakgebied. 

Aantekeningen, hij weet het weer. “Dus u hebt er last 
van dat u vervormde theepotjes ziet?” Er is geen twijfel 
mogelijk: hij drijft de spot met mijn klachten, op een 
milde, specialistische manier. Misschien weet hij zich 
geen raad met feiten buiten zijn visie. 

Later blijk ik niet mijn brein te zijn, maar mijn nieren, 
oren, endolymfatische kosmos, een membraam tussen 
twee wateren, tohoe wabohoe. 
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PRAKTIJKLES

Op een dag zou alles veranderen. De leraar wist dat al 
en drentelde opgewonden voor ons uit, om ons heen, 
weer vooruit. Ik wist toen nog niet dat zijn collega's 
hem Piet Piaget noemden. Nu ik dit schrijf weet ik dat 
wel, daarom noem ik hem met terugwerkende kracht 
Piet. Hij was vriendelijk, chaotisch, als hij proefjes deed 
(zonder uitleg) werd hij rood van de pret. Dan slaakte 
hij enthousiaste kreten: “Ja ja, ja ja!” 

Nu nam hij ons mee naar de Universiteit van 
Amsterdam, Roeterseiland. Het moet in de derde of 
vierde klas zijn geweest, want schoolonderzoeken 
(vijfde klas) hadden we nog niet gehad. Het 
schoolonderzoek natuurkunde in ons jaar zou een 
verhaal apart worden, waarin Piet Piaget ziek werd 
tijdens het nakijken van ons werk en pas de ambulance 
belde nadat hij ieders toets eigenhandig van een cijfer 
had voorzien. Zo voorkwam hij dat een andere leraar 
onze antwoorden zou beoordelen, misschien verkeerd 
zou opvatten, onderwaarderen. Dat zou dus in de vijfde 
spelen. Op dit moment waren we nog een klas in de 
makkelijkste jaren, de toekomst vóór ons, wie weet een 
toekomst in de natuurkunde. 

Rondleiding. Praktijkles. Op de lestafel rommelde Piet 
met een lege, glazen voorraadpot. Wij moesten zitten 
en toekijken. Hij vulde de pot met een doorzichtige 
gelei. “Ssst!”, zei hij, “Stil. Stil.” De klas was niet stil. 
Hij vulde een spuit met rode vloeistof en injecteerde 
een kaarsrecht lijntje rood van onder naar boven in de 
gelei. Het lijntje stond halverwege het midden van de 
pot en de glazen wand. Dit gedeelte van de proef was 
duidelijk goed gelukt. “Let op! Ja, let op!” Er kwam een 
deksel op de pot, een deksel met een handmixer erin. 
De garde zakte in de gelei, naast de rode lijn. Wat hij 
nu deed was mixen, met de klok mee. Hij telde de 
slagen, het zijn er hooguit zeven geweest, of tien. 

De kleurstof mengde met de gelei, eerst een rood-roze 
veeg door de pot, dan roze gelei. “Aha!” riep Piet 
glunderend. Mijn herinnering concentreert zich nu rond 
het wonder. Ik weet dat de klas er nog steeds zit, maar 
in mijn gedachten is het lokaal leeg op Piet Piaget, de 
proef en mijzelf na. Hij, Piet, draait eenvoudig de mixer 
terug, tegen de klok in. Ik zie hoe de roze gelei helder 
wordt, opnieuw een rood-roze veeg krijgt, het rood 
bundelt zich en vormt een streep als voorheen. Over 
bleef één rode lijn in de doorzichtige gel, niet meer zo

 
kaarsrecht, een beetje bibberig. Een handschrift dat in 
één minuut door de ouderdom was bevangen.



13DIANA BRAAT 2011

Dit was een ommekeer. 

Ik ging studeren: ontwikkelingspsychologie, 
onderwijspsychologie. De echte Piaget, Jean, maakte 
zich beroemd met de bewering dat kinderen pas na hun 
tweede levensjaar doorhebben dat een object blijft 
bestaan als het uit zicht is. Daarvóór hebben ze geen 
objectpermanentie. Verstop een bal en het kleine kind 
denkt dat de bal niet meer bestaat, zoiets. Als je met 
een kind speelt, maakt niet uit hoe jong, ontdek je dat 
aan deze bewering iets hapert. Het idee is ook 
wetenschappelijk onhoudbaar. In allerlei slimme testjes 
merken onderzoekers dat kinderogen blijven zoeken 
naar wat verdwenen is. Voila. Een speelgoedtreintje dat 
verdwijnt in een tunnel en daarna niet, of met 
vertraging, tevoorschijn komt, wekt onrust. Waar is dat 
ding? 

Waar blijft het rode lijntje? Ik verwachtte, als een kind-
naar-Piaget (de echte) dat het verdwenen was. 
Opgelost. Maar nee. Er is geen chaos. Rond m'n 
dertigste liep ik langs het huis waar tot mijn tiende mijn 
grootouders hadden gewoond. Aan de gracht. Het viel 
me op dat het huis recent was opgeknapt. Vers in de 
zwarte verf, houtwerk vernieuwd. Ik stapte het 
bordesje op, toch eens kijken… Naast de deurbel een 
nieuw naambordje: Piet Piaget. 
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AGOTA KRISTOF

Hierbij een citaat en een aanbeveling van de drie 
boeken van Agota Kristof, waarover ik u eerder mailde. 

Ik kan niet kiezen uit het eerste boekje, HET DIKKE 
SCHRIFT. Elke passage op zich is te karig, alles aanéén 
kan ik niet overschrijven. Het gaat over twee broertjes, 
een tweeling zonder naam, die zich in een oorlogstijd 
oefenen in lezen, schrijven, doofheid, blindheid en 
wreedheid. Ze chanteren de pastoor. Ze vermoorden 
hun vader. Het is een gruwelijk boekje, maar het 
dwingt tot lezen. 

Ik kon wel een citaat kiezen uit het derde boekje,
DE DERDE LEUGEN. 

Iedereen in de stad kent mijn geschiedenis: ik
ben op zoek naar mijn broer met wie ik hier, in 
deze stad, gewoond heb tot mijn vijftiende. Hier 
moet ik hem terugvinden, ik wacht op hem, ik

 weet dat hij zal komen en hij weet dat ik terug
 ben uit het buitenland.

Dat is allemaal pure leugen. Ik weet heel goed 
dat ik al in deze stad, bij Grootmoeder, alleen 
was, dat ik me zelfs toen alleen maar verbeeldde 
dat we met z'n tweeën waren, mijn broer en ik, 
om de ondragelijke eenzaamheid te kunnen 
dragen. 

Tegen middernacht wordt het wat rustiger in het 
café. Ik speel niet meer, ik drink alleen maar. 

Een oude, haveloze man komt tegenover me 
zitten. Hij drinkt uit mijn glas. Hij zegt: 'Ik 
herinner me jullie tweeën heel goed. Je broer en 
jou.’

Achterop het tweede boekje, HET BEWIJS, staat een 
interessante aanbeveling:

Al met al ben ik tevreden over deze literaire tip (ha ha, 
niks voor mij). 

Met vriendelijke groet, 
* Diana

Het bewijs is zó gereserveerd geschreven, zó 
weinig breedvoerig, dat de inhoud ervan 
gemakkelijk twee of drie romans had kunnen 
vullen.
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WAAR WE ZIJN

Op de plek waar ik nu zit en schrijf, stond negen jaar 
geleden ons bed. Ochtendlicht. Mijn man is diep in 
slaap. Mijn kleine oudste dochter, alleen nog kleine 
dochter, is net twee. We kijken elkaar aan en ze tikt 
tegen mijn gezicht. Tik-tik. Tik-tik. Ze fluistert: “Yin-
yang. Yin-yang.” Alles om ons heen verdwijnt, de 
wekker, de kamer, de trap naar de toekomst. We liggen 
in bed en zij is Zhou. Heilige teksten komen ons toe. Ik 
buig voor haar wijsheid. 

Ik vraag: “Wat zeg je?” Zij antwoordt: “Yin. Yang.” 
Ik: “Wat betekent dat?” Zij: “Een spel.”

In deze toestand zou ik altijd willen blijven, maar ik 
houd het niet uit. Ik neem ons mee naar de 
werkelijkheid, waar we moeten zijn. “Wat is dat voor 
spel?” Zij: “Kin. Wang.” Ze tikt als net op mijn gezicht: 
mijn kin, mijn wang. Ze kijkt me volkomen recht aan. 

Nu staat, precies boven onze hoofden toen, de laptop. 
Ik schrijf vóór het toetsenbord, in mijn schrift. Dit 
verhaaltje is negen jaar onverteld gebleven en krabbelt 
hier tevoorschijn. Dit is de vorm. 
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CADEAU

Ze nam een kitten. Het katje verkende het kleine huis; 
twee kamers en een vooroorlogse keuken. 's Avonds 
had het katje vliesjes plastic aan de poten, strak om de 
nageltjes getrokken. Het meisje volgde 't achter de 
kachel langs en onder de bank door. Muizenkeutels, 
stofnesten. Het plastic kwam uit de aanrechtkastjes. 

Het meisje zelf was 19 jaar, een tengere, 
onverschrokken studente. Ze kroop de kastjes in. 
Achter de waterleiding geklemd zaten tien 
boterhamzakjes met honderdjes. In totaal honderd 
briefjes van honderd gulden. Sigaarbruin, met Michiel 
de Ruyter erop, zorgvuldig gestreken en gevouwen. De 
vervuilde woning, drie hoog achter, waartegen ze ja had 
gezegd vanwege de lage huur, had een schat verborgen 
gehouden. Verstopt door de vorige bewoonster. En in 
1987, de zaterdagavond voor Pasen, liet de schat zich 
vinden. 

Geen internet, geen mobiel, ze had zelfs geen telefoon 
met een draad en een snoer, zoals je toen wel in de 
meeste huizen had. We kwamen langs die avond 
-toevallig die avond- omdat we bij haar hadden 
afgesproken, een dromerige jongen en ik. Hij had bier 
mee, ik wijn. We waren als eerste bij het verhaal. Het 
meisje toverde in één beweging het geld op tafel of 
misschien lag het er al bij binnenkomst. Ik wist niet wat 
ik zag. Tien dikke, losbladige boekjes puur geld. Het 
meisje vertelde het drama van de oude spaarster, een 
vrouw waarover ze de buren had horen praten. 
Levenslang drie hoog achter, vereenzaamd, dement en 
krijsend afgevoerd. Daarna 't ergste drama, volgens 
ons, arme studenten: al dat geld was niets waard. 
Niets. Voor niemand meer. Michiel de Ruyter had het 
jaar ervoor plaats gemaakt voor de snip. Dat was mij 
opgevallen door het woord snip, ik zei het soms hardop. 
Ik vond het goed passen bij de elitaire, nuffige kant van 
geld. Kwalitatief anders dan meier. De officiële laatste 
inruildatum was maanden geleden en zowat ongemerkt 
aan ons voorbij gegaan. Wie hield zich bezig met 
honderdjes? Maar o, wat was dit nu een miezerige, 
onrechtvaardige wending. Kon het echt te laat zijn? De 
jongen wist het zeker: echt te laat. 

Het meisje sprong op tafel en gooide de briefjes door 
de kamer. Ze was prachtig. Boos en zorgeloos tegelijk. 
't Werd een avond die ik me hoop te herinneren als ik 
oud ben. We speelden bankje, valsemuntertje, we 
vouwden straaljagers en bootjes, vulden de lege flessen 
met kostbare post. Uiteindelijk maakte een jonge 
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melancholie zich van ons meester en vielen we tussen 
de briefjes in slaap.

Op dinsdag schoof het meisje de honderd briefjes in de 
zakken van haar te grote regenjas en fietste naar de 
bank. Ze vertelde het de loketbeambte gewoon zoals 
het was. Hij ging met het geld naar achteren en kwam 
terug met een wonderlijke vraag: wilde ze het geld op 
haar rekening gestort of in nieuwe contanten mee? 

Het meisje is van het geld naar McDonald's gegaan. Ze 
had twee broertjes, een tweeling, die heel graag een 
keer naar McDonald's wilden. Ik weet nog hoe blij ze 
dat vertelde. Ik had willen juichen. Ik ben benieuwd of 
zij hier nog wel eens aan denkt. 

Mijn gedachten gaan zigzag, naar een wijsheid van 
Boeddha, die mijn zus aan mij heeft doorgegeven. Zij 
schonk in december 2010 250 maaltijden aan 
scholieren in Malawi, haar klanten kregen in plaats van 
een kerstcadeautje een bericht over deze actie en een 
spreuk van Boeddha. 

Het is anders bedoeld, maar iets in mij koppelt deze 
spreuk aan de vrouw die het geld streek, het meisje 
tussen de honderdjes, het meisje aan de rood plastic 
counter met aan elke hand een broertje. Ze heeft één 
snip los in haar jaszak. Met dit soort beelden erbij houd 
ik van moraal. Ik zie Boeddha lachen en mijn zussen 
ook. Zo werkt het voor mij: ik deel graag wat dit 
verhaal me waard is. 

If you knew what I know 
about the power of giving, 
you would not let a single meal pass 
without sharing it in some way.
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FIETSER

De straat maakt een flauwe bocht om het pleintje. 
Rivier in een brede bedding. Het is een doordeweekse 
ochtend, rustig in een goede buurt. In de binnenbocht 
staat maar één auto geparkeerd. Een rode. Het klimrek 
en de zandbak zijn leeg. Ik ben er ook niet, ik staar uit 
het raam en poets mijn tanden. Ik houd van de 
kasteelbouw en de dikke paardenkastanjes, de jonge 
rode beuk die ik op de kruin kijk. Een fietser komt traag 
door de bocht. Als ik hem was, zou ik zingen. 

Dan is de fietser bij de auto en opeens slaat het 
voorportier open. De fietser remt, slipt, schampt het 
portier en blijft met het stuur in z'n armen geklemd op 
de been. Hij hinkt zich in balans. Uit de auto springt 
een man. Een mannetje, met grote gebaren, gebalde 
vuisten. Hij tikt op z'n voorhoofd. Veegt met z'n mouw 
over zijn portier, zijn wiel. Hij beschermt zijn auto, 
borst vooruit, tegen de fietser en diens fiets. De fietser 
staat er hoofdschuddend bij en wijst als in een echt 
schouwspel langs de flauwe bocht, zijn aanrijroute. Het 
mannetje stampt van woede. De fietser stapt weer op, 
hij moet verder. Wat een spektakel in mijn rustige 
straat. 

De eenzaam achtergebleven lomperik kijkt om zich 
heen. Nee, geen publiek. Hij pakt een doek uit de 
achterbak en poetst zorgvuldig zijn portier. Dan de 
motorkap. Misschien helpt dat tegen de schrik? Mijn 
mond zit te vol schuim, maar ik blijf geboeid kijken 
naar deze kleine man. Hij poetst verder: het dak. Hij 
veegt systematisch, strook voor strook over de lak. Tot 
slot slaat hij de doek uit. Onder de achterklep vandaan 
pakt hij een pakketje, dat hij ook nog poetst. Doek 
weg, klep dicht. Hij zet het pakketje met twee handen 
op het dak. Het is een L. 
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LEESWIJZER

12 gratis lessen, 13 verhaaltjes. Herken jouw extra les. 
Deel wat deze les je waard is. Bijvoorbeeld door bij te 
dragen aan studiebeurzen voor de middelbare 
scholieren en studenten in San Juan de Flores 
(Guatemala). Stichting Amigos de San Juan de Flores 
zorgt daar samen met de bewoners van San Juan voor 
eenvoudige, succesvolle projecten met de focus op 
onderwijs. Over hun aanpak, ervaring en actuele 
projecten lees je meer op . 

Stichting Amigos de San Juan de Flores
Postbus 15922
1001 NK Amsterdam
KvK 34139988

Bankrekening 4547502
t.n.v. Stichting 

Amigos de San Juan de Flores,
Amsterdam

o.v.v. 12 gratis lessen 

www.amigosdesanjuan.org

http://www.amigosdesanjuan.org

